
Έζ: — I σχεδίου νόμου «ζερί χυμζληρώσεως διατάξεων τής 
τραζεζιχής νομο-ύεσιας».

Πρόζ τήν Βουλήν ιών Ε/.λήνων

Διά τού ζρώτου σρ-ύρου τού ζαρόιντος σχεδίου νόμου χαταρ- 
γούνται. ζροχειμένου ζερ: «τραζεζιχών όμολογων». οι ζοσοτι- 
χοί ζεριορισμοί τους όζοιους χα-ύορίζει ή νομο-ύεσια ζερ: άνω- 
νύμων εταιρειών διά τήν έχδοσιν ομολογιακών Ή.ε.εν ε.ς δη
μοσία/ εγγραεήν ύζο Ανωνύμων Εταιρειών. (Μέχρι το- 
ύψους τού καταβεβλημένου χεσαλαιου τής έχδιδούσης Ανω
νύμου Εταιρείας). Ό διά νόμου ζοσοτιχος έλεγχος ϋζοχα-ύί- 
σταται εις την ζρεχειμενην ζερίζτωσιν ειά τής ρυ-ύμιστιχή: 
αρμοδιότητες τής Νομισματικής Έϊζιτροζής, ώς ισχύει διά 
όλα τά τραζεζικά μεγέ-ύη.

Τά «τρχζεζιχά ομόλογα», ζαρ' όλον ότι ειά τού άρ-ύρου 3 
-οϋ Ν. 128/1975 έχουν έξομοιω-ύεί μέ τα συνή-ύη όμολογια- 
χά δχ/εια, είναι τέ άντίστοιχον τών ζρο-ύεσμιακών χατα-ύέ- 
σεων εις τάς έμετεριχάς τροζέτας, τέ ύψος τών όζο.ων δεν 
συναρταται, ειά νόμου, μέ τε μεγε-ύος του χεςαλα.ου τής δε- 
χομένης τήν χατά-ύεσιν τρσζεζης. Είναι έζομένως εύλογον 
νά ίχ/ύσουν τα χυτά χα'ι ζροχειμένου ζερΐ άντλήσεως χεο2- 
λαίων ύζό τήν μορρήν «τραζεζιχών ομολόγων». Άλλως τε 
τό όριον τό όζείον ισχύει διά τά ομολογιακά δάνεια τών λοι- 
ζών ανωνύμων έταιρειών είναι εντελώς άζροσρορον διά τρα- 
ζέζας, ό ρόλος τών όζοίων συνίστατα: εις τήν μεσολάόησιν 
διά τήν διαχίνησιν άζετχμιεύεεων ζολλαζλασιων τοϋ κεφα
λαίου των.

Διά τού δευτέρου άρ-ύρου διευκρινίζονται, μέ αναδρομικήν 
ισχύν, ώρ’.εμένα σημεία σχετιχώς μέ τήν αρμοδιότητα τής Νο
μισματικής Έζιτροζής, δυνάμει τοϋ Ν.Δ. 588 194S «ζερι 
ελέγχου τής Πίστεως», διά τέν κα-ύορισμό-ν χα'ι μεταβολήν 
τών έζιτοχίων τών ζιχτωτιχών ίδρομάτων. Ή ανάγκη τής 
προσαρμογής τών έζιτοιχίων χατα-ύέσεων εις τάς διαχυμάν- 
σεις τοϋ ζλη-ύωρισμοϋ έχει κα-ύιερώσει, έζί διεθνούς χλίμα- 
χος, τά μεταβλητά έζιτόχια χαί έζί τών τραζεζιχών χορη
γήσεων, άνευ τών όζοίων δέν -ύά ήτο δυνατή ή άναζροσαρμο- 
γή τών έζιτοχίων χατα-ύέσεων. Ή άρμοδιότης τής Νομισμσ- 
τιχής Έζιτροζής όζως μεταβολή τά έζιτόχια χαί τών ύφι- 
στχμένων δανειχχών συμβάσεων, διευκρινίζεται ότι είναι άνε- 
ξάρτητος τοϋ ύζό τών διχαιοζρχχτούντων έζιλεγένττς :ρό- 
ζου ζροχδιοριχμοΰ τοϋ έζιτχ/.ίου.

Ά-ύήναι, 24 Νοεμίρ-ίου 1979 

Οί Ύζουργοί
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣ1Σ

ΣΧΕΛΙΟΝ ΝΟΜΟΤ

Περί χυμζληρώσεως διατάσεων τής τραζεζιχής νομοθεσίας. 

Άρύρσν 1.

Εις τό τέλος τής ζαραγράφου 1 τοϋ άρ-ύρου 3 τοϋ ν. 128/ 
1975 «ζερί τροζοζοιήσεως χα! χυμζληρώσεως διατάξεών 
τινων άναφερομένων εις τήν λειτουργίαν τοϋ χρηματοδοτικού 
χυστήματες ζροστί-ύεται έδάριον δεύτερον έχον ώς άκολούύως :

κ'Η ύζο τροτεζών ή ετέρων ζιστωτιχών όργανιχμών έχε Ο
τι ς ομολογιών διάρκειας μή ύζερβαινούσης τά ζέντε έτη δύ-

ναται να χαεοχτησίζετα: δ: αζοφυσεως τής Νεμισματιχής
Εζιτροζής ως εχδασις «τραζεζιχών ομελσγων., εζετε ;ε ισχύ
ουν διά τούτα οι ζοσετιχο: ζεριοριχμει. εί όζεϊει ζροβλέζον- 
τα: ύζό τής χειμένης νομο-ύεσιας διά την έχδοσιν χοινών όμο- 
λογιαχών δανείων. Κατά τά λοιζά διά τα «τραζεζικά ομό
λογα» έφαρμόζοντα: αί διατάζεις του ζαροντος άρ-ύρου».

Άρ-ύρον 2.

Ή ζαρζγραρες 2 τού τρ-ύρευ 4 τού ν. 128/1975. δ:' ής 
άντιχατεστχύη ή ζα: ί γραφές 3 τοϋ άρ-ύρου 2 τοϋ ν.δ. 588/ 
1948 «ζερί ελέγχου τής ζίστεως». άντικαύίσταται άφ ής 
ίσχυσεν ώς άκολούύως:

«3. Διά τών άζοοάσεων τούτων δύναται νά χα-ύορίζεται χα: 
μεταδάλληται έχάστετε τό ύψος τοϋ τόχου χαί τών λοιζών 
εζιεαρυνσεων έχ τών ζρός οιενδήζοτε σχοζόν ύζό τραζεζών 
ή έτερων ζιστωτιχών όργανιχμών ζαρεχομένων ή ζαραχχε-ύει- 
σών ζιστώσεων ή δχ^είων ή έχδε-ύέντων όμολογιαχών δανείων 
ή τραζεζιχών ομολόγων, τό εζιτόχιον τών χατα-ύέσεων ζέ
σης ρύσεως, ώς χαί τό ύψος χα'ι τό είδος ζέσης ζζζ'.ίχρχιτιωζ 
ε.σζραττεμενης υζε τών τραζεζών χαί ετέρων ζιστωτιχών άρ- 
γανισμών διά τας ζαρεχομένας ύζ’ αυτών ζέσης ρύσεως ύζη- 
ρεσιας. Αί σζετέσεις αύτα: δύνχ/ται νά λαμίέ-υωνται χατά 
ζαρεχχλισιν άζε ζέσης γενιχής ή ειδιχής διατέζεως ζεσ: 
τοϋ υψευς τοϋ τόχου χαί τών λοιζών έζιδαρύνσεων. δύνανται 
ζι νά ορίζουν ότι τά δι’ αυτών χαύοριζόμενα έχάστετε έζιτό- 
χια ή όρια έζιτοχίων χαί λοιζών έζιβαρύνσεων ισχύουν χα! 
εζ: υρισταμενων τοιούτων χυμίέσεων δανείων ή ζιστώσεων, 
χατα-ύεσεων, όμολογιαχών δχ^είων ή τραζεζιχών ομολόγων 
άνεζαρτέτως τού χατά ζερίζτωσιν έζιλεγέντος ύζό τών δι- 
χαιοζραχτούντων τρόζου ζροσδιορισμοϋ τοϋ έζιτεχίου χα: τών 
λοιζών έζιίαρύνσεων. ϋζοχείμεναι εις τήν ζερίζτωσιν ταύτην 
εις τήν έγχρισιν τού 'Γζουργιχοΰ Συμβουλίου».

Ά8ή;α·, 21 Νοεμβρίου 1979

Οί Τζουργοι
Συντονισμού

Κ. ΜΗΤΣ0ΤΑΚΗΣ
Έμζερίου

Γ. Ή ΑΝ ΑΠΩΤΟ Π Ο ΤΛθ Σ

ΕΚΘΕΣΙΙΣ

Τού Γενιχοΰ Λογιστηρίου τοϋ Κράτους (άρ-ύρου 75, ζαρέγρ. 
1 τοϋ Συντάγματος) έζί τοϋ Νομοσχεδίου τοϋ Ύζουργείου 
Έαζοριου «ζερί χυμζληρώσεως διατάξεων τής Τραζεζιχής 
νεμο-ύεσίας».

Έχ τών διατάξεων τοϋ ώς άλω σχεδίου νόμου, διά τών 
όζοίων, συμζληρουμένων χαί άντιχα-ύιστωμένων ένίων διατά
ξεων τοϋ Ν. 128/1975 «ζερί τροζοζοιήσεως χαί χυμζληρώ
σεως διατάξεών τινων άναρερομένων εις τήν λειτουργίαν τοϋ 
χρηματοδοτικού χυστήματος», ρυ-ύμίζονται δέματα σχετιχά μέ 
τήν έχδοσιν τραζεζιχών ομολόγων χλζ., δέν ζροχαλείτα: δα- 
ζάνη εις βάρος τοϋ Κρατικού Προϋζολογισμοϋ.

Έν Ά-ύήναις τή 29 Νοεμβρίου 1979 

Ό Γενικός Διευθυντής
X. ΛΑΓΌΣ


